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? ממשיות פעולות של תיכנון •
 בל הכינה לא שהממשלה היא עובדה

 בת־גליס של למעצרה מצידה תשובה
 מיב־ אין כזה, תיכנון ובאיו בתעלת־סואץ.

 אלא יכול אסטרטגי־מדיני, אופי בעל צע,
 המהלך הכנת באין כי בגלוי, אומר להיכשל,
 את כלל לשלוח לא היה מוטב השלישי,
 ללא כזה מיבצע התעלה. לעבר בת־גלים

הר ומשמעותו קלות־דעת פירושו תיכנון
____המושג• של השלילי במובן פתקנות

 צריכה היתה לדעתך, מה, •
? התגוכה להיות

התשו מן משתמעת זו לשאלה התשובה
תגו את לתכנן היה צריך הקודמת. בה

 החוק- מבחינת בת־גלים. למעצר בתנו
 ה״ריטרוסיה״, בזכות המכיר הבינלאומי,

למע בתגובה זכאים, היינו כי אין־ספק
 בלב״ לעצור המצרים, של השוד־הימי שר,
 לחיפה בליווי להביאה מצרית, ספינה ים

 בת־ שיחרור לאחר עד במעצר ולהחזיקה
וצוותה. גלים מגי המצרים היו לא האם •
מצרית? אוניה תפיסת על בים

 לתורת־המהלכים, אותך להפנות עלי
ש בוודאי לכן. קודם להסבירה שניסיתי

 של האפשרית התגובה על גם לחשוב צריך
 האוייב. מעשה על אנו תגובתנו על האוייב

והחמי הרביעי המהלך של החישוב זהו
חיו הוא גם אפשרי. זה חישוב גם שי.
מצ ספינה לתפוס מחליטים היינו לו ני.

 את לאלץ כדי דגלה, ועל צוותה על רית
 מוכן היום הוא שאין מה לעשות האוייב

 להבטיח בוודאי חייבים היינו לעשות,
 לספינותינו באוויר, ואם בים אם ליווי,

 זו מסויימת. זמן לתקופת בים־התיכון,
 הרי אבל מסובכת, די מערכה בוודאי היתה

 ימי הסגר לפריצת במערכה הוא המדובר
 הנעשה העוול מן מאזוכיסטי בסיפוק ולא
מערכה. היא מערכה המצרים. על־ידי לנו

 משוכנע אתה האט כנין, מר •
 היה מאזן־הכוחות מבחינת בי

 כשדה־קרב דווקא לכחור כדאי
 את לנסח לי תרשה אם או, ימי?

 היתה לדעתך האם אחרת, שאלתי
? כים דווקא לכוא חייכת התגובה

 התגובה כי למסקנה, מגיעים היינו לו
 היה אפשר לנו, כדאית אינה הים פני על

 היבשה. על תגובה לטובת עליה לוותר
 כדאיות. של שאלה איננה הזאת השאלה

 עצם אלא העיקר, היא התגובה דרך לא
 — היבשתית התגובה את וגם התגובה.

 היה צריך — מיצריים קצינים תפיסת
 מעצר לאחר מייד ולבצע מראש להכין

מלחיה. ומאסר בת־גליס
? הדרך מהי בן, אם +

 לעשות! אחת: מילה בת היא התשובה
 הפקרת לעשות. אך — בים או ביבשה,

 היא מנאץ אוייב בידי השבויים המלחים '
 היא כזו הפקרה שולחתם! למדינה חרפה
ה שחובתה ריבונית, מדינה לכל חרפה

אזרחיה. על להגן היא ראשונית
 תשוחרר ומתי אם היום יודע אינו איש

הממ חוגי למלחינו. דרור ויקרא ספינתנו
 ישוחרר הימים״ ״באחד כי מקווים, שלה

 היא, ה״אופטימלית״ תקוותם אבל הצוות.
 תעבור ולא למסאווה, תשוב הספינה כי

 זו לחיפה. בדרך צפונה תעלת־סואץ את
 השלילית התוצאה מדינית, מבחינה תהיה,
למיניהן. ה״שתדלויות״ של ביותר
מדוע? •
 ממשי תקדים קביעת הדבר: פירוש כי

 בתאלת־סואץ. העברי השייט על להסגר
 אלה בתנאים יסתיים דולרים, במיליוני
 לנו העולה ההסגר, את לפרוץ הניסיון
 להפקרת קץ לשים כדי ההסגר. בהידוק

 בהם, המתעלל האוייב בידי האמיצים־ בנינו
 הצפוי החרוץ הכישלון את למנוע וכדי

 — ביבשה או בים — לעשות יש לישראל,
לעשות! אז
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 יחיד תנאי בתיכנון לראות אין תיכנון.
 מוקדם. תנאי הוא אבל זה, מעין למיבצע

להצ מוחלטת ערובה בתיכנון לראות אין
האי-הצלחה. מובטחת בלעדיו אבל ; לחה

 להבהיר מוכן אתה האם •
? מתכוון אתה תיבנון סוג לאיזה

ברצון.
 אש־ המשחק אדם פשוט. במשל אשתמש

 צ׳מפיון, אינו הוא אם אף בשח, קוקי,
 מהלכים שלושה לפחות לחשב לדעת חייב
 היריב תשובת את שלו, הצעד את והם:
אי האשקוקן אם לתשובה. תשובתו ואת

 משקיף, שיהיה מוטב לכך, מסוגל נו
 מישחק לשחק ינסה ולא בלע״ז, ,קיבי׳ך
תיכנון. הדורש

 ל־ שדה־האיסטרטגיה דומה זו מבחינה
 איס־ מיבצע המתכנן אדם לוח־האשקוקי.
המח כושר לו אין אם גם טרטגי־מדיני,

 נאפוליאון. או קיסר או חניבעל של שבה
מהלכים. שלושה לחשב לפחות חייב

כדיוק? מהלכים, איזה •
מה שנית, ;הוא יעשה מה ראשית,

שלי ;האוייב לעשות, עלול מה או יעשה,
 ל־ להשיב כדי ויעשה, ישוב מה שית,

 מוסיף טוב, כאשקוקן טוב, מתכנן אוייב.
 הוסכם אבל נוספים. מהלכים לחשב עוד

 צ׳מפיונים על לא היום נדבר כי בינינו,
 מתכננים על אלא נאפוליאונים, על ולא

חי :הוא מהם הנדרש המינימום ממוצעים.
מהלכים. שלושה של שוב

 שלחה היא ן הממשלה עשתה מה אך
 ה־ אל תעלת־סואץ, לעבר בת־גלים את

יד היא הראשון. המהלך היה זה אוייב.
 מניח אני הספינה. את יעצור שהאוייב עה
 הממשלה. לטובת דווקא הזאת ההנחה את
 ידעה, לא זאת אף שהיא נניח, אם כי

 המהלך ממשלתנו. יודעת מה לדעת אין
 של מעצרה איפוא, היה, הבטוח, השני,

הת תהיה ומה האוייב. על־ידי בת־גלים
 על השלישי? המהלך יהיה מה שובה?

כלל. הממשלה חשבה לא כך
? כזה כטוח אתה •
 חשבה הממשלה כי לי, יאמרו אם

בבק למועצת־הביטחון לפנות מלכתחילה
תחו רק הרי בתלונה, או התערבות שת
 הממשלה לחוסר־תיכנון. ביחס טענתי זק

 הדיוק: לשם להוסיף עלי כאן — יודעת
 אשר המעצמות, כי — לדעת חייבת היתה

 את לשלוח לא או הלשלוח שאלנון לא
 עבורנו, תילחמנה לא לדרכה, בת־גליס

להר ספינתנו למען מוכנות תהיינה ולא
הממ אם נאצר. אל) עבד (גמאל את גיז

חש לא שהיא משמע אחרת, חשבה שלה
 למו־ באשר אשליותיה. על חשבה או בה,

 בפניה הובאה כבר הרי עצת־הביטחון,
 בתעלת-סואץ, חופש־השייט על החלטה

 איך בה. יתחשבו לא הם כי טענו, והמצרים
 לסמוך נסיונותינו, כל לאחר היה, אפשר

זרים. התערבות על או האו״ם מוסדות על
 פניות דיפלומטית, מכחינה •

מני הזרות למעצמות הממשלה
דעתך? את חות
 דיפלומטית מבחינה גם כי סובר אני

 במקום הנכונה. בדרך הממשלה הלכה לא
יורי ובתלונות שתדלנות בבקשות לפנות
 איג- את להסמיך צריכה היתה היא דיות,

מ אמנת־קושטא על רותיה־הדיפלומטיות
בהס אף היום. גם הנחשבת ,1888 שנת
 הממשלה התעלה״; ל״אמנת מצריים, כמת

 כי אם כל, קודם לפנות, צריכה היתה
 אמנת־קושטא על שחתמו למדינות רק, לא

 בחתימתן שמקורה התערבות, מהן ולדרוש
 מעוניינות הן בו בינלאומי, מיסמך על
 ולומר, להוסיף עלי אבל הזה. היום עד
 עדיף היותו עם זה, דיפלומטי צעד גם כי

 משנה היה אם ספק ומתלונות, משתדלנות
 היד. חסר כולה בפרשה אם המצב, את

התיכנון. העיקר:

״כת־גלים״ סיפון על ומצחים ישראלים מלחים
!״לעשות אך — ביבשה או ביס — לעשות ״יש

 הם אוייב. משמרות עליו מופקדים כה
 הם פקוחות. בעיניים לשבי איפוא, הלכו,
לאו ״הרפתקאה לבצע עצמם על קיבלו
 מושג של הנישגב, החיובי, במובן מית״,

 בפגי להצדיע חייב בישראל איש כל זה.
אומץ־ליבם.

 אוייב לקראת ההולכים לבנים, ויקר כבוד
!בליבם מורא ואין

 שכל בגין, מר כטוח, אני •
 ברצון יצטרפו כמדינה המיפלגות

 לך שיש מניח אני זו. להצדעה
 תסכים האם הפריטה. בל על דיעה
קוראינו? למען אותה לנסח

 כאן, מתפרסם המלא שנוסחו הראיון, •
הב על הידיעה שהגיעה לפי יומיים התקיים

בת-גלים. את לשחרר המצרים טחת

? התוצאות לנכי תיבנדן
 לתיב- נוגעת העיקרית השאלה כמובן.

 האיסטרטגי. לומר, מותר או, המדיני, נון
 או היה, ויכול א היה, בת־גלים מיבצע

 מדיני-איסטרטגי. מיבצע להיות היה, צריך
 איש כל ויודה יבין נכונה, זו הגדרה כי

 הוטל אשר הפעולה, במפה. מבטו שישים
 בשטח נעשתה לבצעה, בת־גלים מלחי על

 האוייב את לאלץ היתה מטרתה אוייב!
 לא או רוצה, אינו שהוא משהו, לעשות

מס אלה היכר סימני שני לעשות. רצה,
 בת־ בהפלגת לראות כדי לחלוטץ, פיקים
 איסטרטגי- מעשה תעלת־סואץ לעבר גלים

 ספי- היתה הספינה כי העובדה מדיני;
 כלל גורעת אינה בלתי-מזויינת נת־סוחר

המעשה. של הזה האופי מן
לכל, מעל טעון, מדיני-איסטרטגי מעשה
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 שנת 25 לפני השבוע אור שראה הזה״ ״העולם גיליון
 בידי וטלחי׳ה ״בת־גלים״ הספינה למעצר ברובו הוקדש בדיוק.

 ובראיון בכתבת־שער לשיחרורם. הבינלאומי וללחץ המצרים,
 השבועון מערכת תיארה בגין מנחם האופוזיציה מנהיג עם מייוחד

 מתר מילחמה״. ״נמנעה הכותרת תחת ״בת־גלים״, פרשת את
 מאבקו את חשף בורמה״, ״דרך הכותרת את שנשא המדיניות,

 וביסוסם חיזוקם למען הבוהן, דויד בבורמה, ישראל שגריר של
 הועלה ״הממשלה״ כמדור במיזרח־הרחוק. ישראל קשרי של

 מישבן שישמש ישראלי״, ״בית־לורדים לכונן הרעיון לראשונה
 מקומותיהם את לפנות נאלצו או שפינוי היסטוריים לגיבורים
מהם. לצעירים

 משה של תיכנונו פרי ה״גלימטר״, תואר האופנה כמדור
 קינן, עמום של האישי במדורו א.ב.ג. חנויות מרשת גולדמן
במדור באירופה. לטייל כיצד עצות פורסמו המשוטט״, ״הסכין

 בישראל ביקורה על מצולמת כתבה פורסמה המצולם הבידור
 כשם יותר המוכרת צייקר, ג׳וזפין ברז׳ר, פולי מלכת של

גרמניה — אנגליה :הספורט כמדור השחורה״. ״הפצצה
 וומבלי כאיצטדיון הגרמנים, על האנגלים של ניצחונם תיאור ,1:3

 של מניסיונותיו אחד את פיקד ״כעולם״ המדור שבלונדון.
 ״נשים והציג בצרפת, לשילטון לשלב דה־גול שארל הגנרל

היטלר״. כחיי
 שמואל המערכת צייר של מכחולו פרי ציור :הגיליון בשער

 ״כת־גלים״. צוות מאנשי אחד לויצקי, שלמח נראה בו בק,
תשי׳ג״. שנת של צעיר כ״איש לכן קודם שנה נכח*־ לויצקי
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 לומר לך יש מה כנין, מר •

״כת-גלים״? פרשת על
 להביע רוצה הריני ובראשונה, בראש

 בת־גלים. של ולמלחיה לקברניטה הוקרה
 העם להוקרת ראוי הזה המלחים מניין
 לעבר מפליגה ספינתם כי ידעו, הם כולו.

להל בינלאומי היותו עם אשר נתיב-מים,

עב צוות ללא עומדת, שבת־גלים מאחר
 תעלח־סואץ; בפי העברי, דגלה וללא רי

השלי החודש זה יושבים, שמלחיה מאחר
 שההסגר מאחר המצרי; בבית־הכלא שי,

 בילבד זו לא העברי השייט על בתעלה
 — הודק עוד להפך, אלא, נפרץ, שלא
עשי מה שאלות: לשלוש להשיב אנסה

לעשות? יש מה לעשות, היה צריך מה נו,
 ההפלגה בתיכנון ביותר הגדול החיסרון

 תיב- היה שלא — בכך היה בת־גלים של
 הנחה על להקשות שאפשר מבין אני נון.
 נרכשה איטלקית שספינה כך על ׳ולהצביע זו

 לארית־ הוטס עברי וצוות מסאווה, בנמל
 ולנסות הספינה את לקבל כדי ריאה,

 כלום לחיפה. בדרך בתעלת־סואץ, להעבירה
 תיב- היה לא המקשה, ישאל אלה, בכל
 כוונתי כי להבהיר, איפוא, עלי, ? נון
 פי על אף טכני. לתיכנון כלל היתה לא

 מוכן הריני לי, ידועים אינם שפרטיו
״מאה משולם היה הזה התיכנון כי להניח
-------הצברים לומר שרגילים כפי אחוז״,
היה שלא לומד מתכוון אתה *




